Digital Workspace

Hur en användare upplever den digitala arbetsmiljön på sin arbetsplats spelar allt större roll idag.
Men förutsättningarna för att skapa det är oftast inte är optimala. En mängd olika typer av enheter
ska hanteras, gamla applikationer kan ställa till det och vet vi ens vem som behöver komma åt vad?

Fokus på användarnas digitala arbetsmiljö
Inom RTS Digital Workspace fokuserar vi på upplevelsen hos användarna och driver på förändringar och förbättringar av
den digitala arbetsmiljön. En bra digital arbetsmiljö kan vara direkt avgörande för en användares möjlighet att utföra sitt
jobb på ett effektivt sätt och för att kunna bidra till företagets framgång.

Med fokus på er verksamhet och stöd av modern teknik kan vi säkerställa att era slutanvändare får en bra upplevelse och en bra digital arbetsmiljö. Oavsett varifrån de jobbar, vilken enhet de jobbar på eller när
de jobbar. Utan att kompromissa med säkerheten.
Med hjälp av automation blir hanteringen för leveransorganisationen
enkel och smidig och möjliggör dessutom ett proaktivt arbetssätt.

Fokus på användarupplevelsen
Fullständig leverans – oavsett
tid, plats, enhet, app eller tjänst
Automation för snabbhet,
skalbarhet och kvalitet.

KUNDCASE mySafety Försäkringar:

“Full produktivitet hos mySafety Försäkringar, trots tomma lokaler”
Läs om hur vi hjälpte mySafety Försäkringar se till att alla deras medarbetare
kunde jobba hemifrån inom ett par dygn. Utan produktivitetstapp eller att
kompromissa med säkerheten på något sätt.
Läs mer här: https://rts.se/mysafety
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Aspekter som berörs inom Digital Workspace
Att skapa en bra digital arbetsmiljö handlar om att se över och förbättra dessa 4 aspekter:
Identitet
Med utgångspunkt i användarens upplevelse är
hanteringen av användarna, deras information, behörigheter och andra attribut central. Flexibla lösningar för autentisering (2FA/MFA), integration och singlesign-on (SSO) gör att säkerheten går hand i hand med
både flexibilitet och användarvänlighet.
Appar
En användare ska kunna få tillgång till de appar som
behövs och ska inte behöva engagera sig i den bakomliggande infrastrukturen. En flexibel åtkomst möjliggör
innovativa arbetssätt i verksamheten samtidigt som
moderniseringar kan ske gradvis där såväl SaaS och
andra molnlösningar kan samsas med äldre systemlösningar.
Desktop

Mobilitet

Med modern teknik kan en för användaren bekant
desktop erbjudas oavsett enhet, antingen fysiskt eller
virtuellt. Privat- och verksamhetsinformation kan hållas åtskilda om privata enheter används (BYOD).

Oavsett enhet och plats kan vi ge användaren åtkomst till
appar och information, vilket innebär möjligheter till ökad
mobilitet. Underliggande infrastruktur hanterar säker åtkomst med granulär åtkomststyrning och inga obegränsade VPN-öppningar.

En stabil plattform lägger grunden
Med en kapabel plattform för att hantera Digital Workspace kan man kombinera många olika aspekter som användarvänlighet, skiftande användarfall, enhetstyper och
bibehålla säkerhet utan att göra avkall på funktionalitet

Förenkla hanteringen tvärs över alla moderna
operativsystem
En lösning för Digital Workspace ska fungera oavsett
operativsystem eller enhetstyp. En effektiv och lättarbetad användarmiljö bygger bland annat på smarta
infrastrukturlösningar inklusive automation.
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BOKA WORKSHOP MED OSS
För att hjälpa er att skapa en bra digital arbetsmiljö erbjuder vi en Digital Workspace Workshop. Syftet med workshopen är att gå
igenom era utmaningar, behov och strategier för att kunna se hur Digital Workspace kan effektivisera er verksamhet.
Under workshopen går vi igenom:
• Applikationsbehov
• GPU-virtualisering
• Ramverk för business case

För att boka en workshop eller för mer information,
kontakta Oskar Schager
oskar.schager@rts.se

• Alternativ för Proof of Concept (POC)
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